
I SIMPOSI 
INTERNACIONAL

120 ANYS DE L’OBERTURA 
DE L’ESCOLA MODERNA
DE FERRER I GUÀRDIA 
(1901 – 2021)



Entitats i institucions organitzadores: 

Altres institucions col·laboradores 
 



La commemoració dels 120 anys de l’obertura 
de l’Escola Moderna de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, inaugurada el 8 de setembre de 1901, 
és un bon pretext perquè la Fundació Ferrer i 
Guàrdia i la Societat d’Història de l’Educació 
dels Països de Llengua Catalana hagin sumat 
esforços per organitzar conjuntament un simposi 
internacional, amb l’objectiu de revisar i deba-
tre, a partir de noves mirades i aportacions, la 
tradició i la continuïtat de la pedagogia lliber-
tària a nivell nacional i internacional. L’Escola 
Moderna de Barcelona (1901 – 1906) és un 
pretext per aprofundir i eixamplar els estudis 
sobre la pedagogia llibertària des d’una lògica 
de passat – present – futur.

El simposi es celebrarà els dies 8 i 9 de setem-
bre de 2021 (dimecres i dijous), coincidint amb 
la data de la commemoració de la inauguració 
de l’Escola Moderna.

Programa provisional d’activitats 
del simposi

Dimecres, 8 de setembre de 2021 
 Inauguració del simposi.
 Ponència (a càrrec d’un especialista sobre 
Ferrer i Guàrdia i la pedagogia llibertària). 
  Taula de presentació i debat de comunicacions. 
(primer bloc)
 Presentació de l’itinerari sobre Ferrer i Guàrdia 
a Barcelona 
  Acte institucional i commemoratiu

Dijous, 9 de setembre de 2021
 Visita a l’exposició “Educar en llibertat”.
 Taula rodona sobre la tradició pedagògica 

8 i 9 de setembre de 2021

El Born – Centre de Cultura 
i Memòria de Barcelona

25€ (excepte estudiants i persones 
a l’atur - inscripció gratuïta)

llibertària en diferents territoris i països. 
 Taula de presentació i debat de comunica-
cions (segon bloc).
  Conclusions i cloenda del simposi. 

La previsió és que el simposi es desenvolupi 
de forma presencial. El programa definitiu està 
condicionat per la situació sanitària i es 
concretarà i confirmarà en futures circulars.

Presentació de comunicacions

Les entitats organitzadores fan una crida i 
invitació per presentar comunicacions sobre 
els àmbits següents des d’una perspectiva 
històrica:
  Educació llibertària
  Influència i actualitat de Ferrer i Guàrdia i 
l’Escola Moderna
   Ciència i laïcitat al segle XX
  Dones i coeducació a l’Escola Moderna
  Coeducació de classes i segregació escolar 
al segle XX

Caldrà presentar un resum de la comunicació 
amb una extensió màxima de 1.000 paraules 
(incloses referències bibliogràfiques, quadres, 
taules, imatges, etc.) en una de les següents 
llengües: català, castellà, gallec, francès o 
anglès. Els treballs hauran d'incloure les dades 
de l'autor/a o els autors/es i l’àmbit en el qual 
es presenta. Hauran d'enviar-se en un docu-
ment Word, Times New Roman 12 (text), justifi-
cat, marges 2,5 i seguint les normes APA tant 
en el text com en les referències finals. Adreça 
per enviar les propostes: 
  fundacio@ferrerguardia.org



El calendari de presentació i acceptació 
de comunicacions és el següent:

16 de maig de 2021: Termini de presentació de 
propostes i resums de comunicacions
31 de maig de 2021: Termini d’acceptació 
definitiva de les propostes de comunicacions. 
Les persones que presentin comunicació s’han 
d’inscriure en el simposi.
8 i 9 de setembre de 2021: Durant els dies del 
simposi caldrà presentar la comunicació de 
forma oral. També caldrà presentar el text com-
plet escrit segons les indicacions que es dona-
ran més endavant. Amb els textos complets de 
les comunicacions es confegirà una publicació 
en format electrònic.

Lloc i espais

El Born – Centre de Cultura i Memòria de Barce-
lona. A més, podrem aprofitar l’avinentesa que, 
durant el període del 8 d’abril al 3 d’octubre de 
2021, està prevista l’exposició “Educar en lliber-
tat”, comissionada per Antoni Nicolau, i organit-
zada dins El Born – Centre de Cultura i Memòria 
de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest marc 
també estan previstes activitats de difusió i 
debat entorn de diferents temes educatius (coe-
ducació, segregació, adoctrinament, etc.).

Inscripcions

La inscripció en el col·loqui suposarà el paga-
ment de 25€ (exceptuant estudiants i persones a 
l’atur que tindran inscripció gratuïta). En la 
següent circular s’indicarà el procediment per 
realitzar la inscripció.

Barcelona, febrer de 2021




